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Özet: Tarihte ilk defa bölge dışı Batılı bir güç sömürgeci olarak değil “himayeci” olarak Doğu (Müs-
lüman) toplumları içinde egemenliğini genişleterek diğer Doğu uygarlıklarına karşıt düzenle-
melerin dayanağı haline getirmektedir. ABD Orta Doğusu kendi içinde çeşitli bölgesel, etnik, din-
sel dar kimliklere bölünerek bir “Balkanlaşma” halini, birlik ve dayanışma yerine itişme man-
zaralarını yansıtmaktadır. Böylece küresel kaos coğrafyasının mihverini oluşturarak geleneksel
Doğu uygarlıklarını istikrarsızlaştıran bir unsur haline gelmiştir.
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Resisting the Transformation of the Chaos Geography as a Base of the Global Order or the
Importance of Ottoman Heritage to Object to the Balkanization of the Middle East:

History and Towards the Defence of Civilization

Abstract: For the first time in history a Western force, not being a colonialist but as a “protective one” ,
by expanding its sovereignty constitutes the bases of the adjustments against the Eastern countries. USA
Middle East reflects a “Balkanization” situation, the views of hustle and bustle instead of unity and sol-
idarity by dividing into various regional, ethnic,  religious limited identities in itself. Thus, USA Middle
East constitutes the axis of the global chaos geography and becomes an element that destabilizes tradition-
al Eastern countries.

Keywords: Geography of chaos, Balkanization of Middle East, Ottoman legacy

Sosyolojinin ve sosyalizmin başlıca konusu toplumların tarih boyunca gös-
terdiği gelişme ve değişme yönünün açıklanmasıdır. Bunu entelektüel bir

merak kaygısı içinde değil, toplumların sorunlarının kavranması ve çözümü
ancak tarihsel değişme içinde mümkün olduğu için yapmaktadır. Ancak Batı
sorunlarının evrenselleştirilmesi ve çözümün de bu çerçevede aranması Batı-
dışı toplumların dışlanmasına neden olmaktadır. Batı, dünya egemenliğini elde
ettiği dönemde kendi içinde belli sorunlarla (sınıf çatışması ve uluslar arasın-
da çatışma başta olmak üzere) karşı karşıya kalmıştır. Bu çelişki ve sorunları
yine kendi dünya egemenliği içinde çözmeye çalışması tarihsel-toplumsal de-
ğişme anlayışını belirlemiştir. Batı’nın belli bir dönemde elde etmiş olduğu üs-
tünlüğü bütün tarihe yaygınlaştırma çabası Batı toplum modeli ve çözümü-
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nün evrenselliği anlayışına dayanmaktadır. Bu durumda Batı tarihin temel ak-
törü konumuna yükselirken, Doğu bir figüran haline gelmektedir. Günümüz-
de toplumsal değişmeye yön veren güçler siyasi, askeri ve ekonomik düzey-
de belli ölçüde tanımlansa bile bu konuda tartışma bitmiş değildir. Geçmişte
emek-sermaye çelişkisinin, işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki çekişmenin veya
SSCB-ABD arasında Batı içi çatışmanın dünya tarihini belirlediği söylenirken,
sosyalizmden vazgeçilince tarihin sonundan veya büyük anlatıların çöküşün-
den söz etmek doğal karşılanmıştır. Yakın bir geçmişe kadar etkili olan Batı içi
çelişkiler (sınıf çekişmesi, ulus-devletlerin kendi aralarındaki rekabeti) son dö-
nemde görünmez hale gelince, tarihe yön veren esas çatışmanın Doğu-Batı ça-
tışması olduğu bütün açıklığı ile ortaya çıkmıştır. Sorunlar sürdükçe tartışma-
nın bitmesini de beklememek gerekir. Sosyoloji ve sosyalizmin günümüzde var
oluşu ve kendini yenilemesi buna bağlıdır. Baykan Sezer düşüncesinin gücü
ve sürekliliği de bundan kaynaklanmaktadır. Kişisel bir seçimle ilişkisi yok-
tur. Bugün sosyolojinin, sosyalizmin ve tarihin sonundan söz edilmesi, mev-
cut Batı egemenlik düzeninin aşılması ve yerini bilinçli bir siyasete ve bütün-
sel yeni açıklamalara bırakması nedeniyle değildir. Batı’nın Doğu karşısında
elde etmiş olduğu güç ve imkanları tartışmak istememesi nedeniyle ideoloji-
lerin sona erdiğinden söz edilmektedir. Esas sorun Batı lehine mevcut denge-
nin/dengesizliğin yükünü çeken Doğu toplumlarının bu tartışmaları bırakma-
sı ve egemen ilişkilere uyum göstermesidir. Doğu-Batı çatışmasının eski biçi-
mine yakın bir biçimde gündeme geldiği günümüzde Osmanlı mirasına sahip
çıkmak, tarih ve uygarlık savunuculuğu yapmak, küresel egemenlik ilişkile-
rini tartışmak ve aşmak için önem taşımaktadır. 

Türkiye uzun bir dönemden bu yana Batılılaşmaya çalışmaktadır. Bizim
Batı Sorunu olarak formülleştirdiğimiz olay Batı tarafından Doğu Sorunu ola-
rak adlandırılmaktadır. Günümüzde Batı kendi düzenini ve uygarlığını bir
model olarak göstermekten vazgeçmiş olmasına karşın Doğu Sorunu orta-
dan kalkmış değildir. Doğu Sorunu Batı için daha tarihin başından bu yana
vardır. Doğu-Batı ilişkilerinin tarih içinde gösterdiği değişikliklere bağlı ola-
rak sorunun tanımlanması da değişmiştir. Doğu Sorunu denildiğinde kaste-
dilen, Batı karşısında Doğu’nun temsilcilik ve öncülüğünü üstlenen belli as-
keri-siyasi güçlere karşı alınan ortak tavır ve Doğu-Batı ilişkilerinin düğüm-
lendiği belli stratejik bölgeler üzerinde denetim kurma çabasıdır. Bu temel
ilişki değişmemesine rağmen zaman ve mekan içinde bu ilişkiler içindeki yere
ve role bağlı olarak Batı içinde merkezler, çıkarlar ve uygulamalar değişik-
lik göstermiştir. Doğu sorunu 1000 yıldır Batı için “Türk Sorunu”dur. Tari-
hin değişik dönemlerinde, Orta Çağ’da, Yeni Çağ’da, Yakın Çağ’da ve günü-
müzde Batı içinde merkezler değişmiş olmasına karşın Türk Sorunu temel
sorun olarak süreklilik göstermiştir. Sorunun nihai çözümü de sonuçta Ana-
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dolu Türklüğünün varlığının ortadan kalması veya Doğu-Batı ilişkileri
içindeki yer ve rolünün savunulamaz hale gelmesidir. Küresel dünya düze-
ni bu nihai sonuca uygun gelişen yeni siyasetin adıdır. Bu siyasetinin uygu-
lamada görüntüsü Bosna ve Körfez savaşıyla başlayan ve “Arap baharı” ile
devam eden gelişmelerin ABD öncülüğünde Müslümanların himayeciliğine
doğru genişlemesidir. Tarihte ilk defa bölge dışı Batılı bir güç sömürgeci ola-
rak değil “himayeci” olarak Doğu (Müslüman) toplumları içinde egemenli-
ğini genişleterek diğer Doğu uygarlıklarına karşıt düzenlemelerin dayana-
ğı haline getirmektedir. ABD Orta Doğusu kendi içinde çeşitli bölgesel, et-
nik, dinsel dar kimliklere bölünerek bir “Balkanlaşma” halini, birlik ve da-
yanışma yerine itişme manzaralarını yansıtmaktadır. Böylece küresel kaos coğ-
rafyasının mihverini oluşturarak geleneksel Doğu uygarlıklarını istikrarsız-
laştıran bir unsur haline gelmiştir. Bu anlamda ABD Orta Doğusunda bölge-
etnisite-din kaynaklı parçalanma yanında, Çin, Hind gibi geleneksel Doğu
uygarlıklarından farklılaşma ve yabancılaşmadan da söz etmek gerekir. “Kü-
resel kaos coğrafyası” veya “uygarlıklar arasında kırılgan fay hattı”, “Orta
Doğu’nun Balkanlaşması”, “Büyük Ortadoğu Projesi” gibi açıklamalar bu çer-
çevede ABD tarafından gündeme getirilmektedir.

Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi sonrasında ABD tarafından öne çıkarılan ege-
menlik tezleri Doğu Sorununun almış olduğu yeni biçimi ve bu yönde ortaya
çıkan değişmenin yönünü belirtmektedir. Fukuyama’nın “tarihin sonu”, Hunting-
ton’un “medeniyetler çatışması”, Bush’un “yeni dünya düzeni/düzensizliği”, Brze-
zinski’nin “büyük satranç tahtası” ve “küresel kaos coğrafyası” tezleri gibi çeşitli jeo-
politik açıklamalar, uygulamada “Büyük Ortadoğu Projesi” olarak ABD merkez-
li değişmenin yönünü ve temel cephesini göstermektedir. Yugoslavya’nın par-
çalanması ve Bosna savaşı, sonrasında Irak ve Afganistan’ın işgali, “Arap baha-
rı” gibi gelişmeler sonrasında oluşturulan yeni düzen, belli katliamlarla, etnik,
dini düzeyde birbirine karşıt yeni bölgeler yaratılması ile sonuçlanmıştır. Bu ne-
denle bölgedeki gelişmeler Balkanların Osmanlı’dan koparılması ve bölünme-
si olayını belirten “Balkanlaşma” deyimi ile adlandırılmıştır. Mevcut durumun
“Iraklaşma”, “Afganlaşma”, “Lübnanlaşma”, “Sudanlaşma” gibi bölünmeyi/parça-
lanmayı belirten deyimlerle ifade edilmesi konuya siyasi olarak yeni bir katkı
getirmekle birlikte, temelde aynı olayın genelleştiğini göstermektedir.1 Bu ne-
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1 Geçmişte Osmanlı sonrası Batı tarafından oluşturulan yapay sınırlar ve siyasetler bugün eleş-
tiri konusu olurken siyaset/devlet dışı, etnisite, din kaynaklı kimlikler öne çıkarılacaktır. Böl-
gede bu çeşitli, karşıt kimler arasındaki dengeyi sağlayan askeri üsler/garnizonlar ABD mer-
kezli askeri-siyasi ilişkileri yürütürken, yerel yapılar gündelik işlerin yürütülmesinin ötesi-
ne geçmeyecek, siyaset yerelleşecek, “reformlar süreciyle” çıkarlar darlaşacaktır.      



denle esas bütünsel açıklama Osmanlı düzenine (Osmanlı Barışı’na) karşıtlığı be-
lirtecek biçimde “küresel kaos coğrafyası” ve “Orta Doğu’nun Balkanlaşması” (uy-
gulamada Büyük Ortadoğu Projesi) biçimindedir. Proje, ABD merkezli dünya
egemenliğine askeri-siyasi-jeopolitik üstünlük sağlama aracı olarak gündeme ge-
tirilmektedir. Büyük Ortadoğu Projesinin kapsadığı alan Karadeniz, Akdeniz,
Hazar havzalarını, Kafkaslar, Balkanlar, Basra Körfezi’ni ve Kuzey Afrika’yı, di-
ğer bir deyişle eski Osmanlı coğrafyasını ve etki alanını içermektedir. ABD mer-
kezli Büyük Ortadoğu Projesi mekansal olarak dünya egemenlik ilişkilerinin dü-
ğümlendiği belli stratejik ilişkilerin denetimi açısından bir bütün olarak tanım-
lanmasına karşılık, bu bütünlüğe askeri-siyasi olarak sahip çıkılmasını önlemek
amacıyla kendi içinde birbirine karşıt etnik, dini parçalara bölünmüştür.
ABD’nin günümüzde uygulamaya koyduğu küresel imparatorluk düzeni Ana-
dolu Türklüğünün tarih içindeki yerine ve rolüne, Doğu cephesi adına ortaya
konan Osmanlı Barışı’na/dünya egemenliğine karşıtlık içermektedir. Türk kim-
liğinin savunulamaz hale gelişini, Türk toplum ve tarihine yönelik tartışmala-
rı da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Yeniden biçimlenen ABD Orta Do-
ğusu Osmanlı’nın olmadığı, Osmanlı’ya karşıt bir yeni dünya egemenlik örgüt-
lenmesinin adıdır. Bunu “Osmanlı’nın geri gelişi” olarak tanımlamak, kendimi-
ze rol biçmek en hafif deyimle şaşkınlıktır. Osmanlı mirasını tanımlamak günü-
müz gelişmelerini anlamak açısından önemlidir. Bugünün koşullarında Osman-
lı mirasına sahip çıkmak eski bir geleneğe saygı duymayı değil Osmanlı’nın ta-
rih içindeki yerine ve rolüne sahip çıkmayı belirtmektedir. Osmanlı tasfiye ol-
muş olmasına rağmen Osmanlı mirasının canlılığının devam etmesi, çeşitli halk-
lar içinde yaşaması, ilgi görmesi ancak Doğu-Batı çatışması ve dünya egemen-
lik ilişkileri içinde anlaşılabilir. 

Günümüzde sosyolojinin ve bilimsel sosyalizmin kuruluş koşullarından
kaynaklanan sorunların aşılması ancak bütünsel bir yöntem ve tarih anlayı-
şıyla mümkündür. Batı dünya egemenliği ve Batıcılaşma üzerinde sıklıkla dur-
mamız, Osmanlılık ve Doğu-Batı çatışmasından söz etmemiz özcü/mutlak-
çı bir takıntı veya Batı’ya karşı düşmanca bir tavır içinde olmamız nedeniy-
le değildir. Kimse bizden ne böyle dar bir tavır ve açıklama içinde olmamı-
zı, ne de mevcut egemenlik düzenine (sorunlara) teslim olmamızı ve uyum
göstermemizi beklemesin. Dünyanın ve Türkiye’nin sorunları var ve bu so-
runları aşmak istiyorsak tarihi değişmeyi savunmamız gerekir. Sosyoloji ve
sosyalizm açıklamaları da bir başka nedenle ortaya çıkmış değildir. XIX. yüz-
yıl gelişmeleri Batı düşüncesinde görülen belli başlı eğilimleri belirlediği gibi,
sorunların çözümü yönündeki tartışmaları da doğrudan etkilemiştir. Günü-
müz modernizm/evrensellik eleştirilerini de bu dönem ve sonrası açıklama
ve uygulamaları belirlemektedir. Doğu Sorununun günümüzde almış oldu-
ğu görüntü ve küre-yerel örgütlenme çerçevesi de bunun bir uzantısıdır. XIX.
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yüzyılda Batı dünya egemenliğinin geleneksel Doğu toplumlarını da kapsa-
yacak biçimde genişletilmesi, XX. yüzyılda Doğu toplumları üzerinde Batı
denetimi sorununun çözümü yolundaki girişimler tarihsel ve toplumsal de-
ğişme anlayışını belirlemiştir. Bu dönemde öncelikle Batı-dışı toplumlara so-
runlarını aşabilmesi için kendi yapısal özelliklerinin değiştirilmesi önerilmiş,
Batı dünya egemenliğinin Doğu toplumlarında yaygınlaşması yıkıcı ve ya-
pıcı olarak iki farklı yönüyle tanımlanmıştır. Bu durumda sorunlar toplum-
la sınırlı bir çerçevede ele alındığı gibi çözüm de bu boyutta tanımlanmıştır.
Toplumun temel/bağımsız bir araştırma birimi olarak ele alınması Batı top-
lum modelinin evrenselliği ile birlikte savunulmuştur. Evrensellik ile toplum
anlayışı arasındaki gerilimli ilişki Batı’nın kendi düzenine atfettiği üstünlük-
ten kaynaklanmaktadır. Bunun Türk sosyolojisinde yansıması kültür-uygar-
lık ayrımı biçimindedir. Modernleşme/evrensellik-ulus-devlet ilişkisi ve fark-
lılığı toplumsal değişmenin temel yönü olarak belirlendiğinde sorunları aş-
mak da mümkün olmamaktadır. Günümüzde küresel-yerel ilişkisi ve geri-
limi içinde Batı kendisini bir model olarak göstermekten vazgeçmesine rağ-
men denetim kurduğu Doğu toplumları üzerinde belli bir toplumsal değiş-
me anlayışını savunmayı sürdürmektedir. Buna karşılık Batı, Doğu üzerin-
de egemenlik kurabileceği, denetleyebileceği, yönlendirebileceği bir çerçe-
vede sorunlara çözüm aradığı için buna dayanak olacak biçimde çeşitli mut-
lak kimlik kalıplarının savunucusu olmuştur. Bu değişme içinde değişmeyen,
Batı dünya egemenliğidir. Bu nedenle birbiriyle çelişkili görünen “yenilikçi-
muhafazakâr” bir değişme anlayışı (Batı-dışı toplumlar için ise “Batı dışı mo-
dernlik”) gündeme gelecektir.2 Yenilikçi-muhafazakârlığın temel görüntüsü
Osmanlı’ya karşıt, Batı dünya egemenliği ve denetimiyle uyumlu yeni bir ya-
pının (Amerikan Orta Doğusu) inşası biçimindedir. Batı’nın bir uygarlık mo-
deli olmaktan çıktığı, biricikleştiği günümüzde, evrensel toplum tasarımla-
rı yerine küre-yerel toplum örgütlenmesi gündeme getirilmekte, ABD ege-
menliğine uyumlu hayali gelenekler oluşturulmaktadır. Yeni-Osmanlıcılığın
(ABD Orta Doğusu veya Büyük Ortadoğu Projesinin) gündeme gelmesi de
Batı saldırganlığına karşıt Doğu cephesinin askeri-siyasi savunuculuğu
yapmak için değil, tam tersine Batı karşısında direnebilecek güçlerin birlik
ve dayanışmasını engellemek amacıyladır. 

Günümüz gelişmeleri ABD merkezli yeni dünya örgütlenmesiyle ilişkili-
dir. Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi sonrasında iki kutuplu dünya düzenine uy-
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hafazakâr olunabilmektedir. Gerçekte siyaset düzeyinde bu yenilikçilik ABD muhafazakâr-
lığına (mevcut dünya egemenliğine) uyum biçimindedir.  



gun olarak oluşturulan askeri, siyasi, ideolojik düzeyde stratejik ittifaklar, teh-
dit ve güvenlik anlayışı günümüzde artık geçersizleşmiştir. Ancak yeni dü-
zen bütün sonuçlarıyla ortaya çıkmadığı için eski egemenlik yapılarından da
bütünüyle vazgeçilmemiştir. Dünya egemenlik sisteminde Sovyetler Birliği’nin
tasfiyesinin yarattığı boşluk ve belirsizlik, tek merkezlilik doğrultusunda de-
ğişim içinde olan ikili bir yapı ortaya çıkmıştır. Modernleşmeye, modern top-
lum yapısına yönelik eleştirileri, postmodernizmin kendisini hem bir kopuş
hem de süreklilik olarak tanıtmasını da bu açıdan değerlendirmek gerekir. Bü-
tün üstünlüğüne ve rakipsiz kalmasına karşın (Batı sosyalizminin tasfiye edil-
diği boşlukta) yeni gelişmelerden en çok ABD etkilenmiştir. Bu değişimden
etkilenen bir diğer ülke de, iki kutuplu dünyada cephelerden birine bağlana-
rak kendini “kanat ülke” olarak tanımlayan Türkiye’dir. Küresel dünya düze-
ninin hem dayanağı, hem de zaafı eski Osmanlı coğrafyasıdır. Osmanlı mi-
rasının tek temsilcisi olan Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ne karşıt “kanat ülke”
konumundan günümüzde “cephe ülke”ye dönüşmesi, bir anlamda sistemin boş-
luk ve belirsizliğini en çok hisseden veya bu yönde yeni bir rol üstlenmesi müm-
kün ülke durumuna gelişiyle bağlantılıdır. Bu yeni durum, Türkiye’nin cep-
he ülkesi haline gelmesi, Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi sonrasında “Atlantik”
ve “Avrasya” ayrışması ve ittifak anlayışı içinde gündeme getirilen yeni dö-
nemin kırılma hattını da belirtmektedir. ABD Orta Doğusu’nun sınırları (Af-
rika ve Hindistan alt kıtasını Avrasya’dan ayıracak biçimde) dünyanın kuzey
ve güney yarım kürelerini farklı egemenlik alanlarına bölerken, Avrasya için-
de farklı uygarlık merkezlerini ve alanlarını istikrarsızlaştıran ve güç müca-
delesini belirleyen (Avrasya’yı teslim alan) bir unsur olmaktadır. Türkiye, ta-
rihsel coğrafyasıyla, konumu ve geçmişiyle bu değişimin temel cephesi, bir
başka deyişle siyasi kilididir. Günümüz gelişmelerine ve ABD tarafından uy-
gulanmaya çalışılan “küresel kaos coğrafyası” veya “Ortadoğu’nun Balkanlaşma-
sı” olayına bu açıdan bakmak gerekir. 

ABD dünya egemenliğinin verdiği üstünlükle değişen konjonktüre bağlı ola-
rak bütünlükten uzak, bölge odaklı, siyasi sınırları belirsiz alt-üst kimliklere
dayalı yeni bir düzeni uygulamaya koymuştur. Çeşitli alt-üst bölgelere daya-
lı yeni dünya düzeninde, AB, Rusya, Hindistan, Güney Doğu Asya, Çin, Pa-
sifik, Güney Amerika, Afrika vb. gibi alt-bölgesel örgütlenmeler oluşturulur-
ken ulus-devlet uygulamaları tartışmaya neden olmaktadır. ABD merkezli hi-
yerarşik düzende Orta Doğu ve İslamiyet’in rolü (Büyük Ortadoğu Projesi) böl-
geler arasında farklılaşmayı ve kesintiyi sağlamaktadır. Artık dünya çapında/ev-
rensel bir siyasetten ve dünya görüşünden söz etmek yerine mutlak farklılık-
lara dayalı, bölgesel, yerel bir dizi dünya görüşü ve çeşitli dar siyasetler gün-
deme gelecek, bunların geçerliliği ve uygulanma sahaları birbirinden farklı-
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laşacaktır.3 Türkiye’nin yeni konumu ve rolü, toprağa dayalı olmayan, kültür
temelli, belli-belirsiz siyasi-coğrafi sınırlara dayalı yeni dünya düzeninde/dü-
zensizliğinde belirsizliği (anti-tezi) sağlamaktır. Bu nedenle kendini küresel dü-
zende Avrupa Birliği veya Orta Doğu gibi belli bir alt-üst bölgeye ve görüşe
dayandırması, bütünüyle angaje etmesi söz konusu değildir. Türkiye bir an-
lamda karşıtlara dayalı kimliksizliğin, belirsizliğin, antiliğin temsilcisi ve söz-
cüsü durumundadır. Diğer bir deyişle belli bir siyasetin savunuculuğu yeri-
ne değişimin koşulsuz destekçisi olması ne Batı, ne de Doğu adına bir rol üst-
lenmeyi mümkün kılmamaktadır.4 Yenilikçi-muhafazakârlık garabeti buradan
kaynaklanmaktadır. Türkiye hem müzmin AB üyeliği yolundadır, hem Orta
Doğu (İslamiyet) ile ilişkilidir, hem (Orta Asya Türklüğünden vazgeçmiş bir
biçimde) Rusya ile ilişkilidir, hem de ABD ile yönsüz/belirsiz ilişkiler içinde-
dir. Bu nedenle dünya görüşü, siyaset düzeyinde etkisi yoktur, ama küresel iliş-
kilerde varlığına, farklılığına gereksinim duyulmaktadır. Bu yer ve rol gereğin-
ce ekonomik olarak büyümesinde, ancak siyasi sınırlar itibariyle küçülmesin-
de sakınca yoktur. Bu anti-kimliğe dayalı (kimliksiz) yer ve rolün uzun vade-
de karşılığı belirsizlik, tükenme ve çürümedir. Batı soygunu ve saldırganlığı-
na karşı koyacak Doğu’nun askeri-siyasi bir cephe örgütlenmesinin olmama-
sı ABD saldırganlığını kolaylaştırdığı gibi Doğu toplumlarının direncini kıra-
rak teslimiyetini sağlamaktadır.

Tarih içinde Doğu-Batı çatışmasının almış olduğu biçime bağlı olarak Batı’da
merkezler (Yunan, Roma, Atlantik ülkeleri, Anglo-Amerikan ülkeleri) tarih için-
de belli değişiklik gösterirken aynı zamanda Batı örgütlenmesi de değişmiştir.
Batı’da Doğu ile ilişkilere bağlı olarak ortaya çıkan merkezlere karşılık Doğu’da
merkezler büyük bir çeşitlilik ve süreklilik göstermiştir. Hindistan ve Çin bu açı-
dan kendi başına, bağımsız birer merkezdir. Doğu-Batı ilişkilerinin yoğunlaş-
tığı ve çeşitlilik kazandığı Yakın Doğu’da yerleşik Doğu uygarlık merkezleri-
nin hemen yanı başında belli stratejik bölgelerde ortaya çıkan uygarlık merkez-
lerinin asli görevi yerleşik toplum/üretim örgütlenmesinin askeri-siyasi düzey-
de savunulmasıdır. Bu asker-devletlerin başlangıçta ortaya çıkış nedeni göçe-
be saldırganlığına karşı koymak olmasına rağmen, Batı saldırılarının bir cep-
he örgütlenmesine dönüşmesiyle buna karşı Doğu cephe siyasetini, askeri iş-
lerin yürütülmesinin öncülüğünü üstlenmişlerdir. Yakın Doğu’da Asur’dan baş-
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3 Dünya egemenlik düzeninin sahibi olarak ABD’nin dünya görüşü ve siyaset düzeyinde bü-
tünsellik arayışından vazgeçmesiyle ancak bireysel düzeyde belli bir yaşam tarzı ve tüketi-
me dayalı olarak ortaklıktan söz edilecektir.     

4 Bu nedenle Türkiye’nin “komşularla sıfır çatışma” siyaseti kolaylıkla “başıbozuk” bir biçim-
de herkesle çatışmaya dönüşmektedir.   



layarak Perslerin, daha sonra İslam hilafetlerinin yürüttüğü bu siyasetin en son
ve en mükemmel örneği Osmanlı’dır.5 Osmanlı’nın tasfiyesinden bu yana Doğu
toplumlarının Batı’ya karşı askeri-siyasi sözcülüğünü ve savunmasını yapacak
yeni bir siyasi örgütlenme ortaya çıkmamıştır. Osmanlı’nın tasfiyesi/başarısız-
lığı Osmanlı’nın temsil ettiği Batı’ya karşı Doğu’nun sözcülüğü ve savunucu-
luğu siyasetinin gereğini ortadan kaldırmış değildir.6 Osmanlı XIX. yüzyılda Doğu
uygarlıklarının cephe örgütlenmesi olarak merkez konumunu yitirmesine rağ-
men XX. yüzyıl başına kadar Batı saldırganlığına karşı direnmiştir. XXI. yüz-
yıl Osmanlı’nın olmadığı ve yerini de Doğu’da bir başka siyasetin, merkezin al-
madığı bir yüzyıldır. Osmanlı’nın Doğu-Batı ilişkilerini denetlemek, düzenle-
mek, örgütleme konusunda başarısızlığı önce İngilizlere sonra ABD’ye dayalı
yeni bir Orta Doğu ortaya çıkarmıştır. İngilizlerin Hindistan sömürüsü ve ege-
menliğinden farklı olarak Orta Doğu üzerinde İngiliz-ABD egemenliği Doğu-
Batı ilişkilerini düzenlemek, denetlemek ve örgütleme imkanı vermiştir. İngi-
liz-ABD Orta Doğu’sunun esas önemi (ekonomik olmaktan çok askeri-siyasi dü-
zeyde) dünya egemenlik ilişkilerini düzenlenme, denetleme, sürekliliğini sağ-
lamasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde Batı’da üretim-iktisat merkezli
açıklamalardan vazgeçilmesine rağmen askeri-siyasi düzeyde egemenlik iliş-
kilerinin önemini ve örgütlenmesini belirten jeopolitik açıklamaların öne çık-
ması boşuna değildir. Bunun toplum bilimlerinde yansıması kültürel çalışma-
ların egemenlik kazanması biçimindedir. İngiliz-ABD Orta Doğusunun (yeni-
Osmanlılık görüşüyle birlikte) günümüzde gündeme gelmesi doğrudan dün-
ya egemenliği ile ilgili kaygılarla ilgilidir. ABD küresel dünya egemenliği ge-
leneksel Doğu-Batı ilişkilerinin (askeri, siyasi, ticari) denetlendiği eski Osman-
lı coğrafyası veya etki alanı içinde kendisine karşı çıkabilecek yeni bir siyase-
tin ve örgütlenmenin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla hareket etmekte-
dir. Küresel kaos coğrafyası, Orta Doğu’nun Balkanlaşması veya yeni-Osman-
lılık açıklamaları/siyasetleri bu amaçla gündeme getirilmiştir. Buna karşı çık-
mak için öncelikle Osmanlı mirasına sahip çıkmak ve tanımlamak gerekiyor. 

Çok tartışılmasına, övenler ve sövenler olmasına karşın Osmanlı’nın açık-
lanması ve günümüzde tarihimizden ne yönde faydalanacağımız konusunda
çabalar sınırlıdır. Osmanlı mirasından ne anlaşılmalıdır? Geçmişten kalan, gü-
nümüzde de yaşayan ve yararlanabileceğimiz Osmanlı mirası ve geleneği ne-
dir? Günümüz sorunlarının temelinde sadece Türkiye için değil, Orta Doğu
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5 Baykan Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması”, Sosyoloji Yıllığı Kitap 12: Tarihte Doğu-Batı Ça-
tışması,  Yay. Haz. E. Eğribel, U. Özcan, Kızılelma Yay., İstanbul, 2005. 

6 Baykan Sezer, Ertan Eğribel, Elif S. Genç, Ufuk Özcan, Zerrin Baydar, “Osmanlılık”, Sosyolo-
ji Yıllığı Kitap 7: Osmanlılık, Yay. Haz. E. Eğribel, Berdan Matbaası, İstanbul, 2000.



ve dünya için de sorunların kaynağında Osmanlı mirası olduğu gibi çözümü
de yine bu mirasla ilişki kurarak aşabiliriz. Sık sık tekrarlıyoruz. Osmanlı Doğu
merkezlerinden biri ve en parlak örneğidir. Dünya tarihinin birbirinden fark-
lı, çeşitli dönemlerinde Osmanlı’nın varlığını sürdürmesi Doğu-Batı çatışma-
sı içindeki yeri ve rolü ile ilgilidir. Osmanlı her şeyden önce siyasi bir kuruluş-
tur. Bir dünya imparatorluğu olarak Doğu-Batı çatışmasında ortaya çıkan de-
ğişiklikler karşısında takındığı tutuma göre değişik çağlarda, Orta Çağ’da, Yeni
Çağ’da ve Yakın Çağ’da da varlığını sürdürmüştür. Osmanlı siyasetiyle ilgili
yeni düzenlemeler kendi iç çelişkileri çerçevesinde oluşan ilişkilerin değil dün-
ya siyasetinde, Doğu-Batı ilişkilerinde ortaya çıkan değişikliklerin bir sonucu-
dur.  Devletin ve üretim ilişkilerinin birbirinden ayrılmasında veya devlet-top-
lum ayrımının temelinde de bu vardır. 7 Üretim düzeyinde temelde bir deği-
şiklik olmamasına rağmen siyaset/devlet düzeyinde çok çarpıcı değişiklikler
ortaya çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen merkeziyetçiliğe karşın
(Osmanlı siyasetinin egemenliğini kabul etmek koşuluyla) çeşitli toplumların
ve dinlerin gündelik yaşam tarzı düzeyinde özgürlüğü, farklı yasaların var-
lığına izin verilmiştir. Devlet, toplum içindeki güçlerin üretim, siyaset, aske-
ri düzeyde bağımsızlık kazanarak kendisini etkilemesine, devlet işlerine ka-
tılmasına, askeri-siyasi ayrıcalıklarının tartışılmasına izin vermemiştir. Osman-
lı, Doğu-Batı çatışması içinde askeri-siyasi görevlerini yürüttüğü, toplumlar ara-
sı ilişkilerde denetimi sağladığı müddetçe devlet-toplum ikiliği içinde bir uyum
söz konusudur. Ancak Osmanlı Doğu-Batı ilişkilerini denetlemek, düzenlemek
ve örgütlenmekten uzaklaştıkça, bu ilişkiler üzerinde etkinliğini kaybettikçe
bu ikilik bir uyumsuzluk biçiminde ortaya çıkmış, Osmanlı merkez olma özel-
liğini yitirmiştir Osmanlı’nın günümüzde bıraktığı boşluğun doldurulamama-
sı, yeni bir siyasetin geliştirilememesi Osmanlı mirasına sahip çıkılmasında da
güçlükler yaratmıştır. Yeni Türkiye’nin kendisini Osmanlı dışında tanımlama
çabasında da bu vardır. Ancak Osmanlı’nın tasfiyesine rağmen Osmanlı mi-
rası dünya tarihi ve bizim için önem taşımaktadır. Osmanlı’nın bir dünya sa-
vaşı pahasına tarih sahnesinden uzaklaştırıldığı unutulmamalıdır. Osmanlı İm-
paratorluğu tarih sahnesinden silinmesine karşın Osmanlı mirası dünya siya-
seti ve dünya egemenliğiyle ilgili olduğu için günümüzde de önemini ve can-
lılığını korumaktadır. 

Osmanlı/Türk kimliği Doğu-Batı çatışması içinde ortaya çıkmış dünya ege-
menliğiyle ilgilidir. Dünya egemenliğini kaybetmiş olmamıza karşın Doğu-
Batı çatışmasının günümüzde de sürmesi Osmanlılığı/Türklüğü en azından
bilinç düzeyinde, kimlik düzeyinde canlı tutmaktadır. Osmanlılık Türk top-
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7 “Osmanlılık”, a.g.e. 



lum tarihi içinde yeni bir siyasetin adıdır. Türklük/Osmanlılık Doğu’nun Ba-
tı’ya karşı direncini belirtmektedir. Osmanlı mirasına sahip çıkmaktan da bu
anlaşılmalıdır. Günümüzde ABD merkezli yeni-Osmanlılığın gündeme gel-
mesiyle birlikte Türklük tartışmalarının ve eleştirilerinin ortaya çıkması rast-
lantı değildir. Yeni-Osmanlılık tartışmalarında Osmanlı dünya siyaseti (Ba-
tı’ya karşı Doğu cephesinin askeri-siyasi savunuculuğu, sözcülüğü) günde-
me gelmezken, ABD imparatorluk örgütlenmesi içinde Osmanlı toplum an-
layışı, etnik, dini farklılıklar, örgütlenme ve yaşam tarzı düzeyinde ABD ek-
senli olarak gündeme getirilmektedir. Bu gündeme geliş statüko/otoriter dev-
let ile değişim/özgürleşme ikiliği biçimindedir. Devletsiz/iktidarsız etnik,
dini, cinsiyete dayalı gündelik yaşam tarzı (kültür) düzeyinde bu demokra-
tikleşme, özgürleşme anlayışı ABD imparatorluk örgütlenmesiyle uyumlu-
dur. ABD’ye bağımlılık doğallaşarak (hukuksal, kültürel reformlar) yeni sta-
tükoya dönüşürken anti-emperyalizm ve bağımsızlık otoriter bir söylem ve
siyaset olarak tanımlanacaktır. Küresel egemenlik ilişkilerine rağmen yerel-
leşmenin/darlığın özgürleşme olarak tanımlanması kültürel düzeyde mut-
laklaşmayla birlikte gidecektir. Bunun için Osmanlı geleneksel uygarlık çö-
zümü ve kimliği siyasi düzeyde dışlanarak Batı eksenli olarak yeniden tanım-
lanmıştır. İslamiyet’in günümüzde Batı ile uyumlu değişim, dönüşüm ara-
cı haline gelmesi bu nedenledir. Osmanlılık/Türklük her şeyden önce top-
lumlar arası ilişkiler içinde ortaya çıkmış, toplum/üretim ilişkilerinin çapı-
nı aşan, çeşitli toplumları kapsayan bir dünya siyasetini belirtmektedir.8 Bu
siyaset aynı zamanda toplum kimliğinin içinde korumaya alınmıştır (saklı-
dır). Osmanlı hoşgörüsünden de en geniş biçimde askeri-siyasi düzeyde or-
taya çıkan uygarlık çözümüne farklı toplumların uyumu, birlik ve dayanış-
ması anlaşılmalıdır. Osmanlı siyasetini Doğu-Batı çatışması içinde tanımla-
mak mümkünken, tek bir Osmanlı toplumundan söz etmek mümkün değil-
dir. Günümüzde Türk kimliğine karşıt olarak getirilen dini, etnik, cinse da-
yalı mutlak yeni kimlik kalıpları öncelikle dünya siyasetinden vazgeçmeyi,
gündelik ilişkiler düzeyinde, kılık kıyafet gibi konularda özgürleşmeyi, içe
kapanmayı belirtmektedir.9 Toplum kimliğinin etnik, dini, cins düzeyinde dün-
ya egemenliğinden bağımsız bir biçimde mutlaklaştırılması ve birbirine kar-
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8 Türklük anlayışının darlaşması Osmanlılıktan/dünya egemenlik siyasetinden vazgeçmemiz-
le mümkün olmuştur. 

9 Geçmişte (söz gelişi 1960’lı yıllarda kapitalizme veya Sovyetler Birliği’ne karşı) çeşitli biçim-
lerde ifade edilen “kültür emperyalizmi” kavramı öncelikle Batı siyasetine karşı koymayı veya
gündelik yaşam tarzı/kültür düzeyinde bir direnci belirtirken küre-yerel yeni dünya düze-
ninde bu tür kaygılardan uzaklaşılmıştır.  



şıt biçimde konumlanması mevcut dünya düzeninin tartışılmaması ve mut-
laklaştırılması anlamına gelmektedir. 

Tekrar edelim ve sonuca gidelim. Anadolu Türklüğü temel kimliğini Doğu-
Batı çatışması içinde kazanmıştır. Osmanlılık bu dünya siyasetinin ifadesidir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun ortadan kalkması veya yenilgisi bu siyasetin veya
kimliğin ortadan kalkması anlamına gelmez. Batı karşısında askeri yenilgile-
rine rağmen Osmanlı ve Anadolu Türklüğü önemini korumuştur. Osmanlı’dan
vazgeçtiğimiz dönemde de dünya egemenliği siyaseti Anadolu Türk kimliği için-
de canlılığını ve sürekliliğini korumuştur. Osmanlı’nın ortadan kalkması Batı’ya
karşı Doğu cephesinin sözcülüğü, öncülüğü siyasetinin öneminin ortadan kalk-
ması değildir, Osmanlı dünya siyasetinin getirdiği kazanımlardan, deneyimler-
den vazgeçmek söz konusu olmamıştır. Osmanlı dünya egemenliği mirası Ana-
dolu Türk toplum kimliğinin bir parçası olduğu için canlılığını, sürekliliğini ko-
rumaktadır. ABD merkezli küresel yeni dünya düzeninde Orta Doğu’nun et-
nik, din, cins düzeyinde mutlak kimliklere bölünerek hem kendi içinde, hem
de dünya içinde istikrarsızlaştırmaya temel olmasına, küresel düzeyde Balkan-
laşmaya karşı çıkmak için Osmanlı mirasına sahip çıkmak gerekmektedir. Sos-
yologca’nın kendisini “tarih ve uygarlık savunucusu” olarak tanımlaması da bu
nedenledir. Türk sosyolojisinin görevi de bu değil midir? 

GÜNÜMÜZ SOSYOLOJİ TARTIŞMALARI

19


